
 

 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
........................................  

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ลงวันที่  29  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔ ได้ด าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่              
๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ถึงวนที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ แล้วนั้น  
        
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้   และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

๑. แตง่กายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
๒. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการ

เลือกสรรมาในวันสอบ  และต้องวางบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรไว้บนโต๊ะ  ขณะที่มีท าการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใจไม่มีบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครกรรมการก ากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้น
แต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแลัว  จึงอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้ 

๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มด าเนินการ
คัดเลือกตามสมควร   ผู้สมัครท่านใดไปถึงสถานที่คัดเลือก  หลังจากด าเนินการ
คัดเลือกไปแล้ว  ๑๕  นาที   จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการคัดเลือกที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด    

๕. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หากท าข้อสอบและเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้
หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มท าข้อสอบและจะต้องออก
ห่างจากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความ
ร าคาญแก่ผู้ที่ก าลังท าการสอบ 

๖. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสารในวิชาใด จะ
ไม่ได้รับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น 

๗. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
๘. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปการณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาสีน้ าเงิน -สีแดง ไม้

บรรทัด เครื่องคิดเลข ในการท าข้อสอบข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุก
ชนิดในห้องสอบ ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด
ออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 

/ทั่งนี.้... 
 



  

-๒- 
 
 

ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบการ
แข่งขัน ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ในวันที่   ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
                                                                       

 
                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร) 

                                       รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช        
                                    ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 



  

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร  
บุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ต าแหน่ง ๐๖๒๐๑๐  
สถานที่สอบ ห้องโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สอบวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1  0609001 นางสาวธนิดา ยิ่งค านึง   
2  0609002 นางสาวธัญญาพร แก้วคง   
3  0609003 นางสาวจุติมา จามิตร   
4  0609004 นางสาวนัยนา แก้วสกุลทอง   
5  0609005 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิจิตต์   
6  0609006 นางสาวปวริศ จันทร์ศรี   
7  0609007 นางสาวพัชราภรณ์ สมทรง   
8  0609008 นางสาวพิมพกานต์ หอมเกตุ   
9  0609009 นางสาวสุพรรษา ประพันธ์   

10  0609010 นางสาววารี คงนุกูล   
11  0609011 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์   
12  0609012 นางสาววริษฐา แพรกทอง   
13  0609013 นางสาวสุพรรษา ประพันธ์   
14  0609014 นางสาวเมธาวี กุลชรินทร์   
15  0609015 นางสาวพันธรักษ์ รัตนพันธุ์   
16  0609016 นางสาวกาญจนา จิตติศักดิ์   
17  0609017 นางสาวกัญญาพัชร หลุ่มบางล้า   
18  0609018 นางสาวกนกวรรณ พัดทรัพย์   
19  0609019 นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยเพชร   
20  0609020 นางสาวกฤษราภรณ์ นาคเนตร   
21  0609021 นางสาวชัญญา เมืองไทย   
22  0609022 นางสาวสุภาภรณ์ แป้นสุข   
23  0609023 นางสาวอรวรรณ รัตนพันธ์   
24  0609024 นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์   
25 0609025 นางสาวศุนันต์ธิดา พรหมจรรย์   
26 0609026 นางณัฐฐา สุทธิประภา   
27 060927 นางสาวอพัสธร กันหา   
28 0609028 นางสาวธวัลรัตน ์หมิดสะแหล้   



  

                       
 
 
 

 

 
 
 
 
 


